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PlanID og plannavn:  
Kommunens Saksnr: 

01202005, Tøllemovegen 7 
20/01581 

 
 
 

Sjekkpunkt Kommentar 

Presentasjon av prosjekt 
 

Ønske om å utvikle konsentrert boligbebyggelse på Nesbyen, utnytte tomten høyt 
på grunn av lave boligpriser.  
 
Foreløpig planlagt: 
Volum: 5 tomannsboliger, flatt tak, 120 kvm per tomannsbolig 
Utnytting: inntil 40% 
 

Parter  

 

 

Tiltakshaver/e:  
Buskerud utvikling AS 
 
Forslagstiller/ansvarlig prosjekterende:  
Asplan Viak AS 
 
Grunneiere:  
Elisabeth Westergren, Buskerud utvikling AS 
 
Fakturamottaker:  
Buskerud utvikling AS 
 

Berørte eiendommer 

 

Følgende eiendommer ligger innenfor den foreslåtte planavgrensningen: 
Gnr. bnr. 86/69 
 
Før endelig planavgrensning settes skal tiltakshaver ta kontakt med naboene om 
evt. deltakelse i prosjektet og avklare forhold knyttet til adkomst.  
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Forslagsstiller oversender SOSI-fil med foreslått planavgrensning. Det skal ikke 
varsles oppstart før Nesbyen kommune har godkjent avgrensningen.  
 

Planstatus 
 
 

Detaljreguleringen skal utarbeides innen kommunedelplan for Nesbyen  
vedtatt den 13.08.2015 
 
Punkter som avviker fra overordna plan med tilhørende bestemmelser:  

 KDP pkt. 2.2.2: Utnyttelsesgrad 

 KDP pkt. 2.2.2: Utforming av bygg og tilpasning til eksisterende bebyggelse 

 KDP pkt. 2.2.2: Gjeldende: Gesims og mønehøyde. 

 KDP pkt. 2.1.4: Uteoppholdsareal 
 
Avvik fra kommunedelplan for Nesbyen utredes som del av planbeskrivelse.  

Aktuell naboliste og 
offentlige myndigheter 

Naboliste følger vedlagt.  
Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Viken Fylkeskommune 
Bane Nor SF 
Hallingdal Kraftnett 
Hallingdal Renovasjon 
 
 

Plantype og 
planavgrensning. 
 
 

Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan. 
 
Den foreslåtte planavgrensningen består av:  

 Tomt 86/69, følger tomtegrense 

 Endelig planavgrensning settes i etterkant av møte- se avsnitt om ‘’berørte 
eiendommer’’.  

Spørsmål som må avklares i detaljreguleringen: 

 Adkomst til området og evt. avtale med vegeier dersom dette er 
nødvendig.  

 Byggegrense til Jernbane.  
 

Planprogram / KU Ikke nødvendig 
 
 

Tekniske forutsetninger:  
 
 

Bygninger og byggegrense  
Gesims- og/eller mønehøyde reguleres som del av bestemmelsene. Evt. avvik fra 
kommunedelplanen redegjøres for i planbeskrivelsen.  
Utnyttelse reguleres som del av bestemmelsene. Avvik fra kommunedelplanen 
redegjøres for i planbeskrivelsen.  
 
 
Kommunen informasjon om siste sakene med byggegrense fra jernbane. Den siste 
saken i Tøllemovegen fikk legge garasje nærmere. Byggegrense fra kommunal veg 
vurderes som del av planbeskrivelsen. Kommunen vil tillate bebyggelse nærmere 
vegen enn 15 meter (vegloven).  
 
Veg 
Ingen prosjektering 
 
Infrastruktur for vann- og avløp.  
Kommunen melder tilbake på kapasitet på vann og avløp.  
 
Overvann (takvann og drensvann).  
kapasitet på overvannskum, finnes det overvannledning i området? 
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Vannforsyning 
Kommunen melder tilbake på kapasitet på vann og avløp.  
 
Avfallhåndtering 
Sendes på høring til Hallingdal renovasjon. 
 
Massedeponi/riggplass 
 
 

Plannavn/adressenavn  
gatenavn 
 

 
 

Natur:  
 

Grunnforhold:  
 
 
Landskapstilpasning:  
 
 
Radon:  
 
 
Naturmangfoldloven: 
 
. 
 

Miljø: 
 
 
 

Miljø: 
 
 
Støy: 
Støy fra jernbane, avbøtende tiltak.  
 
Lukt 
 
 
Klimatiske forhold 
 
 

Kulturminner  
Ingen kjente kulturminner. 
 

Landbruk  
Ingen relevans 
 

Klima og energi Bygges ihht til TEK 17 
 

Risiko og sårbarhet: 
 

Ingen relevans 
 
 

Avtaler:  
 

Foreligger ingen privatrettslige avtaler 
 

Prosess:  
 
 

 Planavgrensing 

 Varsle oppstart 

 Delegert behandling, 1.gangsbehandling 



NESBYEN KOMMUNE 

 

 Politisk behandling, 2.gangsbehandling 

 Vedtak av reguleringsplan i kommunestyret 

Normer og veiledning: 
 
 

 

 

 Plan- og bygningsloven 

 Forvaltningsloven 

 Naturmangfoldloven 

 Forskrift om konsekvensutredninger 

 Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt 
planregister 

 T-1490- Utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven 

 T-1476-Planlegging etter plan- og bygningsloven 

 T-5/97 Fareområder  

 Veinormer etter STV og kommunale normer  

 Kommunale retningslinjer til rednings- og slokkemannskapet 

 T-2/08 Om barn og planlegging 

 Kommunale retningslinjer for Vann- og avløp   
 

Retningslinjer for støy: se M.D.´s sider:  
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2012/retn
ingslinje-stoy-arealplanlegging.html?id=696317&WT.tsrc=epost 
 

Gebyrer: 
 
 

 

Gebyrsatser for 2021 ikke avklart enda, sendes ut etter 1.gangsbehandling. 
Dersom gebyrforslag aksepteres, er dette å anse som en enkel plan.  

Kontaktpersoner Hos forslagstiller: 
Navn: Judith Aakre 
TLF: 95201075 
E-post: judith.aakre@asplanviak.no  

Hos Nesbyen kommune:  
Navn: Jan Erik Tilghman 
TLF: 41851163 
E-post: jan.erik.tilghman@nesbyen.kommune.no  

Hos tiltakshaver: 
Navn: Rune Ihle 
TLF: 48071005  
E-post: rune@budas.no  

 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2012/retningslinje-stoy-arealplanlegging.html?id=696317&WT.tsrc=epost
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2012/retningslinje-stoy-arealplanlegging.html?id=696317&WT.tsrc=epost
mailto:judith.aakre@asplanviak.no
mailto:jan.erik.tilghman@nesbyen.kommune.no
mailto:rune@budas.no

	Møtereferat fra oppstartsmøte for privat reguleringsarbeid

	StampingField: 


